
GESTÃO DE PESSOAS 

 

ATENÇÃO! 

UTILIZE OS SLIDES APENAS COMO 
MATERIAL ACADÊMICO. NÃO O PASSE A 

TERCEIROS. OBRIGADA. 

http://www.google.com.br/imgres?q=pessoas&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=685&bih=513&tbm=isch&tbnid=0Pu1FgnJJ7pKnM:&imgrefurl=http://predilsonramos.blogspot.com/2011/09/pessoas-especiais.html&docid=1CqBGSSjl4rnGM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-S8PcMZK5G50/TmFIGjgph7I/AAAAAAAAAFc/gm61TZM1Cfo/s1600/pessoas.jpg&w=512&h=341&ei=BcoeUJLZGuju0gGP2oD4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=98&vpy=72&dur=33&hovh=183&hovw=275&tx=152&ty=125&sig=104218578017298771570&page=2&tbnh=130&tbnw=195&start=9&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:9,i:170




René Descartes  
Dualismo: Corpo  e mente 

Cogito ergo sun 



O trabalho deu origem as 
organizações 

O que é o trabalho? 

O que é uma organização? 

Modificações. 



  Frederick Taylor 

 

 

 

 

   Henry Ford 



Unir-se é um bom começo, 

Manter a união é um progresso 

E trabalhar em conjunto é a vitória! 

 

Henry Ford 



FASES 

• ERA INDUSTRIAL CLÁSSICA (1900-1950): 
estrutura burocrática, centralizadora, 

departimentalização, disciplina, 
estabelecimento de regras, padrões de 
comportamento, cargos fixos, máxima 

eficiência. 



Fayol  

 

Desenho Mecanístico

* Muitos níveis hierárquicos e coordenação centralizada

* Departamentalização funcional para assegurar especialização
* Padrões rígidos de comunicação e cargos definitivos e limitados
* Pequena capacidade de processamento da informação
* Cargos individuais especializados com tarefas simples e repetitivas

* Ênfase na eficiência da produção, no método e na rotina
* Adequado para ambiente estável e imutável e tecnologia fixa e permanente
* Nenhuma capacidade para mudança e inovação

Era Industrial Clássica -



• Vídeo Charles Chaplin 



• ERA INDUSTRIAL NEOCLÁSSICA (1950-
1990): ênfase no ambiente, pessoas 
como recursos organizacionais, ênfase 
nos objetivos. 

 

• Tipo de administração : Administração 
de Recursos Humanos -ARH 



  

   

Desenho Matricial

* Desenho híbrido: estrutura funcional acoplada a estrutura de P/S.

* Coordenação descentralizada sob dupla subordinação: autoridade

funcional e autoridade de projeto (produto/serviço).

* Padrões duplos de interação em cargos mutáveis e inovadores.

* Aumento da capacidade de processamento da informação

* Cargos adequados para tarefas mais complexas e inovadoras.

* Ideal para ambiente instável e mutável e tecnologia mutável.

* Razoável capacidade para mudança e inovação

Era Industrial Neoclássica

O desenho matricial. 



 
ERA HOLÍSTICA/ ERA DA 

INFORMAÇÃO (APÓS 1990):  
 • políticas e práticas necessárias para gerir o 

trabalho das pessoas:  

• a) Agregar, aplicar, integrar e orientar 
talentos; 

 

•  b) Modelar o trabalho tornando-o 
significativo, agradável e motivador;  

 

• c)Avaliar o desempenho e recompensar os 
talentos que se desempenharam bem;  



ERA HOLÍSTICA/ ERA DA 
INFORMAÇÃO (APÓS 1990): 

• d) Comunicar e informar;  

 

• e) “Treinar” e desenvolver talentos; 

 

•  f) Manter pessoa e proporcionar ótimas 
condições de trabalho e melhorar a 

qualidade de vida laboral; 



ERA HOLÍSTICA/ ERA DA 
INFORMAÇÃO (APÓS 1990) 
• g) manter relações com sindicatos e 

associações;  

 

• h) Incentivar o desenvolvimento 
organizacional; 

 

•  i) Monitorar pessoas (banco de dados e 
sistemas gerenciais). 

 



 O desenho orgânico. 

Desenho Orgânico

* Ênfase em equipes autônomas e não mais em órgãos ou departamentos.

* Elevada interdependência entre as redes internas de equipes.

* Organização ágil, maleável, fluida, simples e inovadora.

* Intensa interação através de cargos auto-definidos e mutáveis.

* Cargos flexíveis e adequados a tarefas complexas e variadas.

* Capacidade expandida de processamento da informação.

* Ênfase na mudança, na criatividade e na inovação.

* Ideal para ambiente mutável e dinâmico e tecnologia de ponta.

Era da Informação





GESTÃO DE PESSOAS  

As organizações necessitam  de 
gestores 

 



Atualmente a GP: 
  
*deve ajudar os colaboradores a descobrirem 

quais são seus interesses de realização. 
 
*proporcionar o as condições necessárias para que 

o trabalho seja executado conforme seus 
interesses.  

 
*promover o encontro de interesses dos 

funcionários, patrões e clientes, indo além das 
atividades convencionais de recrutamento, 
seleção, avaliação, manutenção, desligamento. 
(ALMEIDA, apud ROCHA-PINTO, et al ).  



O QUE É GP? 

• agir de forma planejada ao atrair, 
orientar, 

 

• “treinar”, liderar, desenvolver, 
remunerar, manter e demitir 

pessoas para garantir a 
competitividade do negócio. 

 



CARACTERÍSTICAS DA GP 
nova visão do homem,  

 

poucos níveis hierárquicos,  

 

voltada para processos, 

 

 preocupada com o usuário, com o meio 
ambiente e com o futuro,  

 

valorização do pessoal,  



CARACTERÍSTICAS DA GP 

gestão participativa, 

  

flexibilidade e dinamismo, 

 

 compromisso com a qualidade,  

 

busca da inovação e criatividade. 



 
 

Objetivos da GP:  
 
 

  Ajudar a organização a alcançar seus 
objetivos e realizar sua missão. 

 

  Proporcionar competitividade à 
organização.  

 

 Proporcionar à organização pessoas bem 
“treinadas” e bem motivadas. 

 



Objetivos da GP: 

Aumentar a auto-realização e a 
satisfação das pessoas no 

trabalho. 

 Desenvolver e manter a 
qualidade de vida no trabalho. 

Administrar e impulsionar a 
mudança. 

 



Objetivos da GP: 

• Manter políticas éticas e 
comportamento socialmente 
responsável. 

 

• Construir a melhor empresa e 
a melhor equipe. 

 



Gestão

De

Pessoas

Agregando

Pessoas

Aplicando

Pessoas

Mantendo

Pessoas

Desenvolvendo

Pessoas

Monitorando

Pessoas

Quem deve trabalhar na organização
* Recrutamento de Pessoal

* Seleção de Pessoal

O que as pessoas deverão fazer:
* Modelagem do Trabalho

* Avaliação do Desempenho

Como manter as pessoas no trabalho
* Benefícios

* Descrição e Análise de Cargos

Como recompensar as pessoas:
* Recompensas e Remuneração

* Benefícios e Serviços

Como saber o que fazem e o que são:
* Sistema de Informação Gerencial

* Bancos de Dados

Recompensando

Pessoas

Como desenvolver as pessoas:
* Treinamento e Desenvolvimento

* Programas de Mudanças

* Programas de Comunicações

Processos de GP 



• Vídeo Facebook 



ATIVIDADES Questão 1 

As pessoas que trabalham em uma loja podem 

interferir nos resultados alcançados de forma: 

(A) Positiva. 

(B) Negativa. 

(C) Neutra. 

(D) Positiva ou Negativa. 

(E) Não podem interferir. Quem interfere é o 
cliente, ao adquirir ou não determinado 
produto. 

(D) Positiva ou Negativa. 

 



 
 O empresário comprometido em valorizar as 

pessoas tenta conciliar os objetivos do seu  

negócio com as expectativas pessoais de seus 

colaboradores, buscando: 

(A) Boas relações com o Sindicato dos Empregados. 

(B) Lucro. 

(C) Uma relação de parceria. 

(D) Redução de custos. 

(E)Participar da vida pessoal dos seus empregados. 

(C) Uma relação de parceria. 

 

  



 
 Você percebeu que a Gestão de Pessoas é um 

fator competitivo de um negócio, 

exigindo cuidado e planejamento para: 

(A) Reconhecer o potencial de cada pessoa. 

(B) Atrair, desenvolver, manter e reter 

profissionais.  

(C) Aprimorar o que for necessário, desejado e 

possível. 

(D) Manter-se no mercado. 

(E) Aprender a vender um produto. 

B) Atrair, desenvolver... 

 



Na Loja Silvarejo, é visível a preocupação em 

manter ótimos e diversificados produtos 

para vendas, bem como é invejável a 

organização. Mas, ultimamente, tem perdido 

mercado. Você concorda com Silvarejo, quando 

diz: 

http://www.google.com.br/imgres?q=LOJAS&num=10&hl=pt-BR&biw=927&bih=532&tbm=isch&tbnid=kOMVM2tzZHeL1M:&imgrefurl=http://www.sortimentos.com/sc/florianopolis_lojas_moda_arena_mix_beiramar_shopping.htm&docid=t5SztcN_xk4AEM&imgurl=http://www.sortimentos.com/sc/florianopolis_lojas_moda_arena_mix_beiramar_shopping.jpg&w=505&h=300&ei=2x4tUMrVFKL66QGNjIGQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=165&dur=76&hovh=173&hovw=291&tx=139&ty=126&sig=104218578017298771570&page=2&tbnh=113&tbnw=190&start=8&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:8,i:167


(A)“Preciso contratar pessoas com talento 

para vendas como fator competitivo.” 

(B) “São os colaboradores o grande fator 

diferencial competitivo, porque dependo 

deles para atender, manter e conquistar 

clientes.” 

 



(C) “Uma equipe integrada e bem 

relacionada traz sucesso para um 

Negócio.” 

(D) “Deve-se agir de forma planejada ao 

atrair, desenvolver, manter e reter 

colaboradores para garantir a 
competitividade do negócio.” 

(E) Todas as respostas estão corretas.   

(E) Todas as respostas estão corretas.   

 



O líder ou gestor de uma loja sabe a importância de 

desenvolver uma equipe de trabalho, porque 

(A) uma equipe de trabalho favorece um ambiente  

      saudável e produtivo.  

(B) evidencia sua função de chefia. 

(C) é a nova moda da administração. 

(D) todos os demais concorrentes estão agindo 

      desta forma. 

(E) mais pessoas trabalhando, mais chances de 

      vender. 

 (A) uma equipe de trabalho ... 

 



  QUESTÃO - FCC - 2008  
Uma gestão estratégica na área de Gestão de 

Pessoas 

a) concentra sua energia na organização de 

cursos voltados para uma qualificação 

profissional cada vez mais especializada do 

quadro funcional. 

b)  investe na descoberta de novas fontes de 

recrutamento para trazer profissionais mais 

qualificados para a organização. 

 



c) foca sua atuação no diagnóstico do perfil 

salarial dos cargos gerenciais da sua 

organização. 

d) desenvolve competências nos profissionais 

 para que estes se comprometam cada vez mais 

com os objetivos da organização. 

e) amplia constantemente suas competências, 

Visando incorporar novas áreas de atuação 

dentro da organização. 

d) desenvolve competências nos profissionais... 

 



ATIVIDADES (entregar) 

1. As novas relações de trabalho fizeram 

surgir uma modalidade de atuação 

profissional: o teletrabalho. Enumere 

as vantagens e desvantagens desse 

tipo de trabalho relacionando-as à  

área de Redes de Computadores/ 

Banco de Dados. 

 
 



2. Quando sua empresa precisa 
contratar um funcionário, que 
procedimentos costuma adotar? 
Você concorda ou não? Por quê? 



3. Pensando em um período de doze 

meses antecedentes à data atual,  

descreva os treinamentos (ou alguns  

deles) que a empresa ofereceu a sua 

equipe de trabalho. Analise-os. 

 



4. Quais os principais conflitos que 
existem, hoje, em sua equipe de 
trabalho? 

 

5. Quais as principais qualidades que 
você visualiza em sua equipe de 
trabalho atualmente? 

 



6. Se você tivesse que atribuir uma 
nota para  você como líder e gestor 
de pessoas em seu negócio, que 
nota se  daria? E para a sua equipe? 
Por quê? 

 



7. Analise as situações que se 

seguem e formule objetivos 

coerentes. Procure fazê-los  

de forma mensurável, 

quantificável e datados. 

 



SITUAÇÃO  
1. A RTP1 tem um orçamento 20% 

superior para o próximo ano de 

atividade. Tem atualmente 23% da 

audiência em horário nobre e vai 

apresentar uma nova grelha de 

programação. Esta nova grelha de 

programação vai destacar a produção 

portuguesa e os reality shows. 

FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 



SITUAÇÃO 

2. O presidente da Câmara Municipal de 

Matosinhos quer concessionar mais 20% do 

espaço das zonas balneares. Para isso, vai abrir 

um concurso público em que vão ser 

convidadas várias entidades estrangeiras para 

apresentação de propostas.  Pretende investir a 

receita na beneficiação dessas  zonas 

balneares. 

FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS 

  

 



SITUAÇÃO 
3. O governo português pretende realizar 

um grande evento desportivo 
internacional por ano, no decorrer dos 
próximos 10 anos. Para isso, tem 
previsto um orçamento médio de 
1.000.000€/ano. A secretaria de estado 
vai estabelecer contactos próximos com 
Federações desportivas para analisar 
todas as hipóteses com viabilidade. 

 FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 


